
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                  

 [ الشارح الشيخ مصطفى مربم ]                                                                                          [ الدرس الرابع] 

 

2 

 
العلمية وهو اجمللس الرابع  اهلجرة التابع لشبكة دار التأصيل هذا هو اجمللس  العشرون من جمالس معهد علوم

-للحافظ بن قدامة املقدسي "لمعة االعتقاد"وهو  الأاملعهد  من جمالس الكتاب الرابع املقروء واملقرر يف هذا
ما  -رمحه اهلل تعاىل-ذكره املصنف ما ىل إوستمائة وقد انتهى بنا املقام  نيعشر  املتوىف سنة-رمحه اهلل تعاىل

السنة -رمحه اهلل تعاىل-املصنف منا ذكر إو -تبارك وتعاىل-على صفات اهلل  الدالةحاديث األ)...(يطرح فيه 
َعِن  يَنِطق   َوَما} : السالمالصالة و قال يف نبيه عليه -تبارك وتعاىل-ألهنا وحي من اهلل جل جالله فإن اهلل 

ََوى   وقد روى الدارمي  "ن ومثله معهآال إين أتيت القر أ :"-عليه الصالة والسالم-النيب  قالقد و  ﴾٣﴿النجم: {اهله
-كان جربيل ينزل على النيب :" أنه كان يقول-رمحة اهلل-أئمة التابعني إمام من  وهو  ةطيع حسان بن نع

قد -تبارك وتعاىل-وأن اهلل  ن فعرفنا من هذا أن السنة وحيآكما ينزل عليه بالقر -صلى اهلل عليه وسلم
إذا كانت السنة وحي فإنه جيب قبوهلا والتسليم مبا  "صدق املرسلني يف ما أخربوا به عنه من أمسائه  وصفاته

 ﴾٧﴿الحشر:  {َفخ ذ وه  َوَما نَ َهاك مه َعنهه  فَانتَ ه وا  س ول    الر   آتَاك م  َوَما }:-تعاىل تبارك و-دلت عليه كما قال اهلل 

 .-صلى اهلل عليه وسلم- جاء به النيبهذا عام يف مجيع ماو

:" ينزل ربنا كل ليلة الى -صلى اهلل عليه وسلم-ومن السنة قول النبي : -اهللرمحه -قال املصنف  
 -صلى اهلل عليه وسلم-سنة هذا عام يف كل  من السنة: هنا -رمحه اهلل تعاىل-قول املصنف   اسماء الدني

 والتقريريةوالفعلية القولية  :وهياملعروفة عند أئمة  السنة  بأنواعها  ةالسن تبل دل القولية على ال يقتصر
مجلة من األحاديث وهي من -رمحه اهلل تعاىل-فمن القولية ما سيذكره املصنف ,هذه الصفاتثبات إعلى 

 :" ىل العلو مع قولهيف حجة الوداع إ-صلى اهلل عليه وسلم-شاراته إومن الفعلية ,يت التنبيه عليهاأوسيظاهرة 

عليه –ه وستأيت اإلشارة إليه من سؤال-رمحه اهلل–املصنف ذكره  ومن التقريرية ما,ونظائر هذا"اللهم فاشهد
صلى اهلل عليه -النيب فإنه أقر عليها )...( السماء إهنا قالت يف "اهلل أين":بقولهجارية لل-الصالة والسالم

َبع  ":لليهودي الذي قال -صلى اهلل عليه وسلم-وكذلك اقراره -وسلم ، َأن  الل َه َيَضع  الس َمَواِت َعَلى ِإصه
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َبع   ََرِضنَي َعَلى ِإصه عليه  ما دل خذ هبا وهي دالة علىالسنة كلها جيب قبوهلا واألف, خر احلديثآىل إ" َواأله
ن هذه واكتفى بأن تكو  ومن السنة:واملصنف هنا قال-تبارك وتعاىل-صفات اهلل  ثباتمن إن آالقر 

بعد -رمحه اهلل تعاىل-يف كالمه لذلك سيأيت أيضا و -سلم صلى اهلل عليه و-النيب من سنة األحاديث الواردة 
فالسلف مل  شبهه بما صح سنده وعجلت قواته نؤمن به وال نردهأما وهذا هو :فقرات يسرية أنه قال

مور الغيب بل كانوا يقتصرون على أثبات إجل أو من أثبات الصفات إجل أيكونوا يشرتطون التواتر من 
كن يعرفها يمل  ةاعتزالي هو حنلة فإمنا ما اشرتا  التواترأ-الصالة والسالمعليه -ا  صحة احلديث عنه رت اش

-صلى اهلل عليه وسلم-ن املسلم جيب عليه التسليم مبا صح من سنة رسول اهلل إذا تقرر هذا فإف,السلف
 فيهال يقبل  نهأل وا باشرتا  التواتر وجعلوا هذا الباب كما يقولون من الظنياتؤ واملعتزلة هم الذين جا

فإهنم يقتصرون على  االعتقاد يف املتون املختصرة يفو كتب أئمة السلف  ذا نظرت يفإحاد و حاديث اآلأ
اشرتا  الصحة دون النظر إىل التواتر الذي يدعيه و يزعمه أهل األهواء و البدع ,فإذا تقرر هذا و ع لم فإننا 

 -جل جالله–من األحاديث الدالة على صفات الرب -رمحه اهلل تعاىل–نذكر ما ذكره املصنف 

ينزل ربنا تبارك وتعاىل  ": -صلى اهلل عليه وسلم-ومن السنة قول النبي :-رمحه اهلل تعاىل-قال املصنف 
رضي اهلل -ن حديث أيب هريرة هذا احلديث اتفق عليه الشيخان يف صحيحيهما م"اىل مساء الدنيا كل ليلة

و قد جاءت مجلة من األحاديث يف بيان هذه الصفة و شرح هذه األحاديث شيخ اإلسالم ابن تيمية -عنه
امجاع السلف,و  جملدين و أتى فيهما بالعجائب والسنة دلت على إثبات هذه الصفة و يف-رمحه اهلل تعاىل–

لك اجلهمي أنا أكفر  "إذا قالقال :-رمحه اهلل تعاىل-ام ابن املباركذكرت لكم يف الدرس املاضي أن اإلم
صفة للرب ليس  هذا احلديث دل على أن النزولو برب ينزل إىل السماء فقل أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء"

-النيب هإىل نفسه أضاف-عال  جل و-أضافه اهلل-تبارك و تعاىل-ر بل هو صفة للربصفة مللك وال صفة ألم
 .-تبارك و تعاىل–إىل ربه -صلى اهلل عليه و سلم

( مالك ابن أنس إمام دار اهلجرة فإهنم ...) و هذا الباب"اىل مساء الدنيا ربنا تبارك وتعاىل كل ليلةينزل "
"االستواء معلوم ستواء قال :,فإن اإلمام مالك ملا سئل على االكلهاهذه الصفات  يعممون هذه القاعدة على 
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يف النزول و يف اجمليء يف اإلتيان و هذا أيضا يقال و الكيف جمهول و اإلميان به واجب و السؤال عنه بدعة"
 يف سائر الصفات .

أخرجه اإلمام هذا احلديث "يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة": و قوله -رمحه اهلل تعاىل-قال املصنف
-سخاوي و العالمة عبد اهلل بن حممد الدويشالو اهليثمي و  الرسأمحد و غريه واختلف فيه فقد حسنه ابن 

و ضعفه -عليه رمحة اهلل-لعالمة ابن باز حسنه او  "تقوية ما ضعفه األلباني" كتابه يف -رمحه اهلل تعاىل
اهلل  سبب تضعيف من ضعفه أنه من رواية عبدو كذلك حسنه اهليتمي و السخاوي و ابن حجر وصريي و الب  

فقد رواه الراجح ضعفه إال أن من حسن احلديث ذكر له متابعا ابن هليعة املصري قاضيها وهو خمتلف فيه و 
احلالة هذه , و هلذا حسنه من ذكرت لكم  ابن هليعة فيكون احلديث حسنا و عشجني بن سعد فتابع عبد اهلل

 عتبار و حتسينه مكتمل كما رأيتم .هبذا اال

أهل  و-تبارك و تعاىل–نسب العجب إىل ربه "يعجب ربنا":-عليه الصالة و السالم-و قوله هنا النيب  
باإلمجاع أما القرآن فعلى قراءة  من قرأ من القراء كحمزة و الكسائي رآن وبالسنة و السنة يثبتون ذلك بالق

َخر ون فنسب العَ  إىل نفسه و الَعَجبه يطلق على -تعاىلتبارك و -ب هنا الرب جَ قرؤوا : بل َعجبهت  و َيسه
 أمرين :

  ال يقول بإثبات و -اىلتعتبارك و –من عدم العلم باملتعجب منه و هذا متنزه عنه الرب يطلق على الدهشة
 هذا املعىن أحد من أهل اإلسالم و املنتسبني إىل القبلة.

  قدر-تبارك و تعاىل-نظائره فإن الربعن  الشيءنوائله خروج و يطلق الَعَجب على خروج الشيء عن 
 لصنيعه يتعجب-وتعاىل تبارك- الرب فإن ، تهريَ شَ بَ  مقتضى خبالف أو مبقتضى العبد فعل فإذا, األمرين

 ذلك جاءمها ملا واملرأة الرجل قصة يف-والسالم الصالة عليه- قوله عليه ويدل هذا اختار،ويوضح فيما
 فأطفآ ضيفهما عن فضال ألبنائهما وال هلما يكفي ما الطعام من عندمها كان وما السراج فأطفآ الضيف
 اهلل صلى- النيب أتى الرجل أصبح فلما شبع حىت الضيف فأكل يأكالن بأهنما الضيف وأومها السراج

 رسول بضيف البارحة صنيعكما من عجب اهلل إن":-والسالم الصالة عليه- النيب له وقال-وسلم عليه
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 املعلومة النظائر على خرج الرجل هذا معلوم هو كما الصحيح يف ،واحلديث"وسلم عليه اهلل صلى اهلل
 .-وتعاىل تبارك- الرب منه تعجب عجب البشر،هذا حال من

 إىل يقادون قوم من ربك يعجب":قال-وسلم عليه اهلل صلى- النيب أن الصحيحني يف أيضا جاء وهلذا 
 به ووصفه نفسه به وصف ألنه ، اجلماعة و السنة أهل يثبتها اليت الصفات من فهذا"بالسالسل اجلنة

 هو الذي الفعل حمبة على يدل والعجب شاء كيفما ءشا مىت ذلك يفعل-وسلم عليه اهلل صلى- رسوله
 احلديث واحلديث،وهذا القرآن نتجاوز ال بذلك نفسه وصف-وتعاىل تبارك- فالرب التعجب هلذا حمل

 يكون الذي واهلوى امليل هي والصبوة"صبوة له ليست الشاب من ربك يعجب":املصنف ذكره الذي
 وأن نفسه يكبح أن يوم شهوانيا،لكنه يكون أن منه تقتضي الشباب عنفوانية الشاب،فإن عند مألوفا
ِلكَ }:له وباإلخالص تعاىل باهلل يعتصم وأن شهوته يرتك َشاءَ  السُّوءَ  َعنهه   لَِنصهِرفَ  َكذَ   ِمنه  ِإن ه   ۚ   َوالهَفحه

َلِصنيَ  ِعَباِدنَا  املراد بيان يف ظاهر احلديث شأنه،وهذا من -وتعاىل تبارك- الرب يعجب ﴾42: يوسف﴿{الهم خه
 .تأملته إذا لك ذكرت ما على الصفة هبذه
 من احلديث هذا"اجلنة يدخالن مث اآلخر أحدمها قتل رجلني إىل اهلل يضحك":وقوله-اهلل رمحه- قال

 عن أخرب-وعال جل- واهلل يضحك بأنه ربه فيه وسلم عليه اهلل صلى النيب فيه وصف الصفات أحاديث
ء   َكِمثهِلهِ  لَيهسَ }:بقوله نفسه  متأولني السنة أهل يدخل فال ﴾11: شورى﴿ال{الهَبِصري   الس ِميع   َوه وَ  ۚ   َشيه

 به-وتعاىل تبارك- اهلل ألزمهم ما ويلتزمون-وتعاىل تبارك- هلل يسلمون بأهوائهم،بل متومهني وال بآرائهم
 أيب حديث من الشيخان عليه اتفق املصنف ذكره الذي احلديث ،وهذا-والسالم الصالة عليه- ورسوله

 اآلخر أحدمها قتلي رجلني إىل اهلل يضحك":قال وسلم عليه اهلل صلى النيب أن-عنه اهلل رضي- هريرة
 مر كما احلديث وهذا"فيستشهد القاتل على اهلل يتوب مث فيقتل اهلل سبيل يف هذا يقاتل اجلنة يدخالن

 اإلميان ضرورة من بيانه سبق ما على أكد النصوص هذه-تعاىل اهلل رمحه- املصنف ذكره وملا عليه متفق
 مما أشبهه وما فهذا:-اهلل رمحه- فقال -وسلم عليه اهلل صلى-اهلل  الرسول سنة يف جاء مبا والتسليم

 نشبهه وال ظاهره يخالف بتأويل نتأوله وال نجحده نرده،وال به،وال رواته،نؤمن وعّدلت سنده صح
 لَيهسَ ):نظير وال له شبيه ال وتعالى سبحانه اهلل أن ونعلم المحدثين بسمات وال المخلوقين بصفات
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ء   َكِمثهِلهِ   اهلل فإن بالبال خطر أو الذهن في تخيل ما وكل ﴾11: شورى﴿ال (الهَبِصري   الس ِميع   َوه وَ  ۚ   َشيه
 يدركون اهلل رمحهم السلف.﴾5: طه﴿(اْست  و ى   اْلع ْرش   ع ل ى ن  الرَّْحم   :)تعالى قوله ذلك ومن بخالفه تعالى

 تبارك- باهلل أعلم نكون لن فنحن معاجلتها إىل املسلم حيتاج اليت الشبهة من القلوب يف يعرض ما
 عظم مبا إال نعظمه ولن اهلل ننزه ولن-وسلم عليه اهلل صلى- رسوله من باهلل أعلم نكون ولن منه-وتعاىل

لنفسه -وعال جل- اهلل أثبته ما وأثبتنا نفسه عن نفاه ما عنه ونفينا لنفسه أثبته ما له أثبتنا نفسه،فإذا به
غاية التعظيم , -جّل وعال-فقد عّظمنا اهلل  ونفاه عنه,-عليه الصالة والسالم-وما أثبته له رسوله 

 - وأيضا هذا الذي قرره أبو العباس ابن تيمية - رمحه اهلل تعاىل - وذكرت لك فيما مضى أن املصنف
عنه   الروايةصحة هو مث ذكر أن املشرو    ومن السنة : أدلة السنة قال ملا ذكر ةالواسطي يف - رمحه اهلل

عريف للحديث الصحيح مما صحح الت- رمحه اهلل تعاىل- ذكر املصنف وهنا- عليه الصالة والسالم-
مصدقين , به نؤمن:قال  أي توفرت فيه شرو  الصحة يف السند  صح سنده:قولهف,وعدلت ر َواته ,سنده

على مراد اهلل تعالى , كما أمرنا ربنا وكما أمرنا  به بل نؤمنير مجادلين وال نرده وال نجحده ,غ
التأويل الذي يقصده المتكلمون هو و ال نتأوله  به ومع إيماننا,-عليه الصالة والسالم-رسوله 

 معروفا أي هذا كني هذا الذي اصطلحوا عليه ومل , صرف اللفظ عن ظاهره بمعنى غير مراد

الذي دلت عليه  نصوص الكتاب والسنة وآثار السلف عند السلف , وإمنا كان التأويل  االصطالح
  : يطلق على معنيني

 والقول يف  : التفسري للنص وهلذا يستعمله احلافظ بن جرير الطربي فيقول يف تفسريه : منهما األول
 . تأويل قوله تعاىل كذا

 يَايَ  تَأهِويل  َوقَاَل يَا أََبِت َهَذا }: همرجع الشيء الذي رجع إلي : الثاين واملعىن  } كذلك( 111 :يوسف ) {ر ؤه
 حني يتأول القرآن أن اعملوا:"- رضي اهلل عنها-كذلك قول عائشة (35:األعراف ) {يَ وهَم يَأهيت تَأهِويل ه

ألن النفوس تنفر ,عن التحريف به اضإعتيا استعملوا لفظ التأويلإهنم وأما املتأخرون ف أي يعمل به"به
فال نتأول بتأويل يخالف ظاهره وال :-رمحه اهلل- قال فيتأولوهناحتريفهم تأويال ,فسموا ,من التحريف

نصوص الصفات واحملاذير اليت تعرض  اجتاه هنا الواجبلك فذكر  نشبهه بصفات المخلوقين
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ومن ,داجلح نصوص الصفات , فمن احملاذير أن يرد النص رّدا كليا لفظا ومعىن وكذلك اجتاه للقلب
وال يقبل املعىن الذي دّل عليه اللفظ وهذا هو للفظ ويتلَو اللفظ ويسمع اللفظ ,يقبل ااحملاذير أن 

التأويل أو يقبل اللفظ ويؤمن باللفظ ويسمع اللفظ وجيعل املعىن الذي يف اللفظ مشاهبا لصفات 
  .فكل هذه حماذير ذكرها رمحه اهلل ملن مسع نصوص الصفات املخلوقني

,  وال نظير ال شبيه له-سبحانه وتعالى-علم أن اهلل نات المحدثين , و سمب وال: قال –رمحه اهلل- قال 
ّيا { }:قال -جل وعال-ألن اهلل  لَيهَس َكِمثهِلِه },(4:لصمد )اومله يَ ق له َله  ك ف وًا ًأًحد {},(56مرمي )َهله تَ عهَلم  َله  مسَِ

ء  َوه َو الس ِميع    إىل غري ذلك (22:البقرة )وأنتم تعلمون {  جَتهَعل واه لِّلِه أَنَداداَفاَل },(11)الشورى : { الَبِصري َشيه

 الشوكاين وهذا هو املوضع الثالث الذي يذكر فيه آية الشورى اليت هي كما يقولوهلذا أكد هذا األمر,

ء  َوه َو الس ِميع  الَبِصري}تباب الصفايف ل السنة أهدستور  :"وغريه وهذه اآلية فيها الرد  "{لَيهَس َكِمثهِلِه َشيه
فإن   "األسماء والصفات"على مجيع طوائف أهل البدع املخالفني ألهل السنة يف هذا الباب , يف باب 

  :رؤوس البدع يف هذا الباب باب األمساء والصفات طائفتان

 أو املشبهةطائفة أثبتت األمساء والصفات , ولزمت التشبيه والتمثيل و هؤالء هم املمثلة   :األوىل الطائفة 

.  

 :عطّلت هذه الصفات وهم املعطّلة و طائفة.  

ء   }بقوله فرّد اهلل على الطائفة األوىل خلقه أو  به فكيف تشبهونه خبلقه ؟ وكيف متثلون{ لَيهَس َكِمثهِلِه َشيه
-فكيف تنفون عنه ما أثبته لنفسه , وأثبته له رسوله {َوه َو الس ِميع  الَبِصري} متثلونه خبلقه ؟ هذا ضالل مبني

 بالبال فإن اهلل أو خطروكل ما تخيل بالذهن :- اهلل رمحه - لذلك قال املصنف,-صلى اهلل عليه وسلم
أنك  ألنك مهما ظننت ,هبالبال فإن اهلل تعالى بخالف كل ما تخيل في الذهن أو خطربخالفه أو   تعالى

ختّيلت تعاىل اهلل عن ذلك أو تصورت وأن ذلك الذي ختيلته أو تصورته خطر ببالك هو إذا أثبت الصفة أو 
 -جل جالله– األفهام ألنه ال تبلغه األوهام وال تدركه  ,الكمال , فإن اهلل خالف ذلك
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ت و قواللو أن الناس ال يؤمنون و ال يصدقون إال مبا يرون ألنكروا العلوم املعو العباد مأمورون باإلميان به و 
–سينكر اإلنسان احلقائق اليت بني يديه و هذا الرب ,و هذا ال يقوله عاقل فإن أغلب العلم راجع إىل العقل 

عود و النزول هذا الروح اليت بني جنيب اإلنسان املوصوفة باإلقبال و اإلدبار و اإلتيان و الص,-و عالجل 
؟ ال يعلم من حاهلا شيء هلذا ذكرت لكم فما اذكر و نكرر هذا أن إسحاق بن راهويه جاءه يعلم من حاهلا 
يعلم ما هو  )...( ماالتشبيه فذكر له ما ذكر يف  هأن فالنا يشبه فدعا به فسأله ما وجه :أناس و قالوا 

حني فإن اهلل قال يف ,ال أتصور إال جبناصف يل طائرا بثالثة أجنحة قال الفهل تستطيع أن ت": معلوم فقال 
رأى جربيل له ستمائة جناح  -عليه الصالة و السالم-و النيب  ﴾١فاطر: ﴿{ بَاعَ   َور   َوث اَلثَ  م ث هىَن  }:  مالئكته

ء   َكِمثهِلهِ  لَيهسَ }ألنه قال له هذا يف حق املخلوق فكيف حبق اخلالقفأين ستضع اجلناح الثالث فرجع", َشيه
و يف باب األخبار و يف عقيدته يف باب األمساء و الصفات  انطلقمن  ﴾١١﴿الشورى:   {َوه َو الس ِميع  الهَبِصري  

ء   َكِمثهِلهِ  لَيهسَ }أمور الغيب من هذه اآلية و نظائرها فقد أراح و اسرتاح  يقرأها يف اإلثبات و يف النفي {َشيه
ء   َكِمثهِلهِ  لَيهسَ }يف النفي يقرأو {َوه َو الس ِميع  الهَبِصري  } و كل  {َوه َو الس ِميع  الهَبِصري  }و يقرأ يف اإلثبات  {َشيه

يًّا َله   تَ عهَلم   َهله }ما ختيل يف الذهن أو خطر بالبال فإن اهلل تعاىل خبالفه  و ألن املعلوم بالوصف  ﴾٥٦﴿مريم:  {مسَِ
أو أن يكون له نظري مشابه يقاس -تبارك و تعاىل–إما أن يكون معلوما باملشاهدة و هذا ممتنع يف حق الرب 

 .عليه و هذا كله ممتنع كما هو معلوم

عائدا إىل بعض ما جاء يف نصوص الصفات يف القرآن و سيذكر أيضا مجلة من -رمحه اهلل-مث شرع املصنف 
من تلك  من ذلك أي:–رمحه اهلل -فقال -صلى اهلل عليه و سلم–لواردة يف السنة عن النيب األحاديث ا

ء  َوه َو الس ِميع   َكِمثهِلهِ  لَيهسَ }ل السنة على هذه الطريقة على طريقةالصفات التي يؤمن بها أه َشيه
َ  ن    الر  }: قوله تعاىل ﴾١١﴿الشورى:  {الهَبِصري   تَ َوى   شِ   الهَعره  َعَلى محه هذه الصفة من أكثر الصفات اليت و  ﴾٦﴿طه: {اسه

اعتىن هبا السلف مع العلم بأن الطبقات املتقدمة من أهل األهواء و البدع يف عهد أئمة السلف كعبد الرمحن 
تعاىل و إمنا كانوا حيومون حوهلا  بن مهدي و من يف طبقته مل يكونوا يصرحون بنفي صفة االستواء و العلو هلل

أى آثار أئمة السلف جيد أهنم مجيعا قالوا كابن املبارك و من جاء بعده من طبقات أئمة السلف أهنم و من ر 
هناية هؤالء أن يقولوا أنه ليس يف السماء إله و أنه مل يقولون عندما بدأت اجلهمية بالظهور كانوا يقولون "
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رمحه –هذه اآلثار شيخ اإلسالم هذا مل يكن معلوما و هذا ذكر منه طائفة كبرية من "يستوي على العرش
صفة أنكرها ذكر هذا املعىن الذي ذكرته لك آنفا من جهة أن هذه الو "بيان تلبيس الجهمية"يف كتابه  -اهلل

وصف به نفسه يف كتابه و وصفه هبا -تبارك و تعاىل-نوا حيومون حوهلا و الربإمنا كاو  املتأخرون من اجلهمية
أمجعت األمة عليه و ص نفت الكتاب يف هذا الباب من أوسعها كتاب و -سلم صلى اهلل عليه و-رسوله

"اجتماع الجيوش  للذهيب و كتاب"العرش" قدامة املصنف و كتابالبن 'العلو" كتابو  للذهيب"العلو"
فصنفوا كتبا كثرية يف بيان هذه الصفة ألمهيتها ,البن أيب شيية"العرش"للحافظ ابن القيم و كتاب اإلسالمية"

َ  ن    الر  }قال يف كتابه الكرمي :-جل و عال–ها فالرب و لظهور  تَ َوى   شِ   الهَعره  َعَلى محه قال يف و ,  ﴾5﴿طه: {اسه
تَ َوى  }:مواضع آخرى فوصف نفسه باالستواء هذه اآلية دلت على العلو و  ﴾٦٥﴿الفرقان:  {شِ   الهَعره  َعَلىمث   اسه

 االستواء و االرتفاع من وجوه كثرية :

  اليت تدل على العلو و االستعالء.أوهلا : عال 
  يعين و "عرش العريشة"  مأخوذ من الرفع و منه قول العرب "عرش العظم"  : العرش فإن العرشثانيها

 رفعه "و مما تعرشون" أي ترفعون .

يدالن على علو على علو اهلل تعاىل و استوائه على عرشه و كذلك استوى  نوكذلك فإن هذين اللفظني يدال
اهلل تعاىل و استوائه على عرشه ,كذلك استوى اليت أثبتها أئمة السلف و هلذا جاء االستواء و إثباته يف سبعة 

تَ َوى   مث    }مواضع من القرآن هذا أوهلا أو هذا أحدها و املواضع الستة اآلخرى جاءت يف سياق واحد   اسه
الفطرة السليمة و العقول الصحيحة تؤمن هبذا و العباد يرفعون  و ضرورة مقتضية هلذا ألن{شِ   الهَعره  َعَلى

تعرفون قصة أيب عالء اهلمذاين مع ,أيديهم ضرورة إىل السماء إذا أرادوا اإلشارة إىل اهلل تعاىل أو أرادوا دعائه 
 رة إذا دعاهذا و هذا إنا جند يف أنفسنا ضرو  فدعنا منحريين اهلمذاين ملا قال إنا جند :"قالعندما اجلويين 

 . "حريين اهلمذاين:املنرب و قال على فوضع يديه على رأسه و نزل من أحدنا أن يرفع يديه إىل السماء 

صفة  االستواءصفة ذاتية هذا فرق و  العلوتذكر هذا من باب الفائدة  ؟ ما الفرق بين العلو و االستواء
فعلية ,العلو دلت به الكتاب و السنة و االمجاع و الفطرة و العقل و االستواء دل عليها الكتاب و السنة 
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ألنه مأخوذ من جهة النص ,فلو مل يثبت مبعىن لو مل يثبت دليل على علو اهلل تعاىل من الكتاب و السنة و 
يف العلو ألهنا صفة كمال و السفل  -تعاىلتبارك و –إمجاع السلف لكانت الفطرة و العقل قاضية بأن اهلل 

بن اصفة نقص كما هو معروف و مع هذا فقد دلت األدلة اليت ذكر بعضها أئمة الشافعية و ذكر ااحلافظ 
و يف "النونية أهنا بلغت ألف دليل من األدلة الدالة على  "اجتماع الجيوش االسالمية"ذلك عنهم يف القيم 

 ه على خلقه.علو اهلل على عرشه  و استوائ

َره  ََيهِسفَ  َأنأَأَِمنت م م ن يف الس َماِء  }:-رمحه اهلل-املصنفقال  هذه  ﴾١٥﴿الملك:  { َض فَِإَذا ِهَي مَت ور    ِبك م  األه
كذلك : " أأمنتم عذاب من يف السماء إذا عصيتموه"اآلية أيضا دالة على علو تعاىل و قد قال ابن عباس 

" عند من يقول أن احلروف تتناوب قالوا  أن في السماءقوله هنا "و -رضي اهلل عنه و أرضاه- جاء عن غريه
أَأَِمنت م م ن يف } فهي على ظاهرها العلو املراد هباالسماء هنا مبعىن على و من مل يرى التناوب قال إن  في

و هي دليل ظاهر على إثبات علو اهلل  و هذه اآلية جاءت مرتني يف سورة امللك أي من يف العلو{الس َماءِ 
 .تعاىل على عرشه 

لعلنا هبذا القدر نكتفي بسبب ما حصل من التأخر يف ميعاد الدرس و االعتذار حاصل من جهة اخللل 
-جل جالله-الذي وقع يف الشبكة و احلمد هلل  يقدر ما يشاء و َيتار ما يشاء سبحانه و تعاىل و نسأله 

اهلدى و الرشاد للجميع اللهم علمنا ما ينفعنا و انفعنا مبا علمتنا و زدنا علما يا كرمي و التوفيق و السداد و 
 صلى اهلل على نبينا حممد و على آله أمجعني.

أنتم مازلتم تسمعون لعلنا إن شاء اهلل جتمعون األسئلة الواردة على الدرس اإلخوان  تعاىل و لعلنا إن شاء اهلل
اجلميع و جنيب عليها إن شاء اهلل تعاىل يف الدرس القابل يعين مع درس يوم اجلمعة  حيتفظون هبا بارك اهلل يف

جنيب عن أسئلة الدرس هذا و الدرس القادم إن شاء اهلل تعاىل وفق اهلل اجلميع ملا حيب و يرضى و احلمد هلل 
 رب العاملني. 


